
 اثر بخشی علوم انسانی در مسائل فرهنگی و اجتماعی

تَاًذ دس سطَح هختلف هشدم، ًظام آهَصش ٍ ی ایشاى سًٍذی است وِ هی ساصی ػلَم اًساًی دس جاهؼِواستشدی

ی گزاسی ٍ... پیگیشی ضَد ٍ دس تؼاهلی دٍگاًِ اص یه سَ تاػث گستشش صهیٌِپژٍّص، ساختاس هذیشیتی ٍ سیاست

ػلَم اًساًی دس حل هسائل هختلف جاهؼِ ضذُ ٍ اص سَی دیگش تا تاال سفتي اّویت ٍ ًمص واسوشدی آًْا، استفادُ اص 

تاػث استمای جایگاُ ٍ ضأى ایي ػلَم دس جاهؼِ ضَد. تش ایي اساس ٍ تا تَجِ تِ رات ٍ اغالت ػلَم اًساًی ٍ توشوض 

دس تؼذ فشدی ٍ ّن دس تؼذ جوؼی )اجتواػی( هطاّذُ  ی اثش تخطی ایي ػلَم سا ّنتَاى صهیٌِآى تش سفتاس اًساى، هی

ی تمَیت ایي ػلَم تشای اثشتخطی ٍالؼی سا دس ی پیطٌْادّای خاللاًِ، صهیٌِوشدُ ٍ تا تَجِ تِ ًماط لَت، تا اسائِ

 سطح فشدی ٍ اجتواػی فشاّن وشد.

اسف ٍ هثاًی ػلوی ٍ ّای ضخػی ٍ وسة هؼاًساًی تیطتش ًاظش تش دسیافتی فشدی اثشگزاسی ػلَمصهیٌِ

-یاتذ، اها هی ای است وِ اگشچِ اثشات هثثت آى تِ غَست تاالسفتي فشٌّگ اجتواػی اضخاظ ًوَد هیاخاللی ٍیژُ

ی اضخاظ ٍ اتؼاد ضخػیتی هختلف آًْا، هتفاٍت ٍ غیشّوساى دس ًظش گشفت ٍ اص ایي صاٍیِ تَاى آى سا تِ اًذاصُ

ی تشسسیِ هیضاى ٍ ن غیش لاتل اسصیاتی دلیك داًست. اها ٍلتی وِ داهٌِسٌجص اثشگزاسی ٍ واستشدی تَدى آى سا ّ

تَاى دس لالة آثاس ٍ ًتایج فشٌّگی، سیاسی  ّا دس ًظش گشفتِ ضَد، هیچگًَگی ایي اثشگزاسی، جاهؼِ ٍ جوؼی اص اًساى

 ٍ اجتواػی، هیضاى تأثیش ػلَم اًساًی سا تِ ضىل هطخع ٍ لاتل لوس هَسد اضاسُ لشاس داد. 

ساصی تیطتش تش هیضاى ی واستشدیتا ایي تَغیف ٍ تا دس ًظش گشفتي ایي ًىتِ وِ توشوض اغلی پژٍّطگشاى حَصُ

 -تِ دلیل ٍجَد ًتایج لاتل سٌجص ٍ تشسسی دس همیاس جاهؼِ -تأثیشگزاسی ػلَم اًساًی تش جاهؼِ است تا ضخع،

تا تىیِ تش جاهؼِ یا سطح ٍ تخطی اص آى، تالش است،  ّایی وِ دس ایي حَصُ تْیِ ضذُتایذ گفت هماالت ٍ ًَضتِ

ساص ٍ واس اثش تخطی ػلَم اًساًی سا اص صٍایای هختلف تطشیح ٍ تحلیل ًوَدُ ٍ تا دس ًظش گشفتي  وٌٌذ چگًَگیهی

 ٍضؼیت هَجَد، ًوایی اص ٍضؼیت هطلَب ٍ ساّىاسّایی تشای سسیذى تِ سطح تاالتش اسائِ ًوایٌذ.

ی اٍل آى گشٍُ اص تحمیماتی وِ دس آًْا تٌذی ّستٌذ. دستِی ولی لاتل تمسینِّا دس دٍستایي ًَع ًَضتِ

تالش ضذُ تا اتخار یه سٍیىشد ولی، چگًَگی اثشگزاسی ػلَم اًساًی دس همیاسی گستشدُ ٍ ولی تش جاهؼِ تِ هؼٌای 

ػلَم اًساًی ٍ جاهؼِ ی اغلی ّا ػٌاٍیي دس اغلة هَاسد ضاهل دٍ گضاسُػام آى تثییي گشدد. دس ایي ًَع پژٍّص



ّا ضَد ٍ تحلیل)اجتواع است( ٍ تیطتش ولی ٍ غیش تخػػی است؛ آهاس ٍ اسلام ووّی ٍ لاتل سٌجص دس آًْا اسائِ ًوی

ّا ًیض تِ ّا، هَاًغ ٍ ساّىاسّای تیاى ضذُ دس ایي ًَع پژٍّصای، ضؼاسصدُ ٍ تىشاسی است. چالصًیض تیطتش سٍصًاهِ

ػی حاون تش رّي ًَیسٌذگاى ایي ًَع تحمیمات، تِ ّواى هیضاى ولی ٍ دس اغلة هَاسد تثغ ساختاس ولی ٍ غیش تخػ

ی تشای تاال تشدى هیضاى اثشگزاسی ػلَم اتَاى تش اساس آًْا تِ سٍیىشدّای تاصُ ای ٍ غیش واستشدی است ٍ ًویولیطِ

 اًساًی تش جاهؼِ دست یافت.

تاال تشدى هیضاى اثشتخطی ػلَم اًساًی تش جاهؼِ ًَضتِ  ی دٍم تحمیمات ّن ٍجَد داسًذ وِ تِ ّذفاها دستِ

اًذ ٍ تا داضتي دٍ توایض اغلی ًسثت تِ تحمیمات گشٍُ اٍل، ّن اص ًظش اػتثاس ػلوی ٍ ّن اص ًظش ٍجَُ واستشدی ٍ ضذُ

ی ٌِّای ًَع اٍل ایي است وِ صهیسَدهٌذی تْتش ٍ واسآهذتش ّستٌذ. توایض اٍل ایي دستِ اص تحمیمات تا پژٍّص

تا تَجِ تِ تخػع  -ای خاظ اص ػلَم اًساًیتشسسی آًْا توام یا یه تخص ولی اص ػلَم اًساًی ًیست، تلىِ سضتِ

ّای احتوالی ّواى ّا، فَایذ ٍ چالصاست ٍ تالش ضذُ ساختاس ولی پژٍّص تش اساس اهىاًات، هحذٍدیت -ًَیسٌذُ

ی اتؼاد ػلَم اًساًی خَدداسی ضَد. ایي توایض ظش تش ّوِسیضی ضذُ ٍ اص اتخار سٍیىشدّای ولی ًای خاظ طشحسضتِ

ّا ًیض ضَد. اها ٍجِ توایض دٍم ایي ًَع پژٍّصی ػٌَاى پژٍّص تشای هخاطثاى آضىاس هیدس ّواى اتتذا ٍ تا هطاّذُ

تِ دلیل ّواى سٍیىشد تخػػی ًَیسٌذگاًطاى، ًاظش تِ تشسسی توام جاهؼِ ًیست، تلىِ هَسد هطالؼِ سطح یا 

تش ٍ هحذٍدتش است؛ هثالً  ّای وَچه ّایی تا داهٌِ َحی اص جاهؼِ )هثالً جَاًاى، تاصًطستگاى ٍ ...( یا حتی ًوًَِسط

ّای فشاسٍی سیاست چالص»یا « ّای جوؼیی سساًِػلَم اًساًی )جاهؼِ ضٌاسی( تِ ػٌَاى ػاهل تغزیِ وٌٌذُ»

ی هحذٍدی اص ػلَم ّا وِ ّن سضتِس ایي ًَع اص پژٍّصد«. جشاین آپاستواًی گشی ویفشی اصجٌایی ایشاى دسهیاًجی

ی ّای هَسد تشسسی ّن داهٌِضٌاسی، حمَق، سٍاًطٌاسی ٍ...( اًتخاب ضذُ ٍ ًوًَِ ّایی هاًٌذ جاهؼِاًساًی )سضتِ

ایج داس ٍ هطخع ٍ ًتّای هؼٌیتشی اص ول جاهؼِ داسًذ، اساساً آهاس ٍ اسلام ووّی ٍ لاتل سٌجص، تحلیلتسیاس وَچه

تَاى تِ ساّىاسّای ولی ٍ پیطٌْادّای سَدهٌذ ی صیادی اص آًْا، هیضَد وِ اص تشسسی هجوَػِهی واستشدی اسائِ

 ی ایشاى دست یافت. تشای افضایص هیضاى اثشگزاسی ػلَم اًساًی تش جاهؼِ

ی هختلف ػلَم اًساًی ّاًمص سضتِ -وِ الثتِ دس حال حاضش تسیاس هحذٍد ٍ اًذن ّستٌذ -ّادس ایي ًَع اص پژٍّص

ّایی اص جاهؼِ هَسد اضاسُ لشاس گشفتِ ٍ ساّىاسّایی تشای افضایص هیضاى ایي تأثیشگزاسی پیطٌْاد دس اثشگزاسی تش تخص

ی ّای ًوًَِّا ٍ هَاًغ اػن اص آًچِ هؼطَف تِ ّواى ػلن خاظ است یا آًچِ ًاظش تش هحذٍدیتضذُ است. چالص



فْشست ضذُ ٍ دس ًْایت چگًَگی هشتفغ وشدى آًْا ًیض هَسد  -حذ تَاى ًَیسٌذُتا  -هَسد تشسسی اص جاهؼِ است

 اضاسُ لشاس گشفتِ است.

-دس تحمیماتی وِ دس پیطیٌِ تِ آًْا اضاسُ ضذُ است تجض تحمیمات ولی وِ هسائلی چَى ًمص آهَصش ػالی، تشًاهِ

ػٌَاى تستشّا، اّذاف ٍ سٍیىشدّای ولی استمای ّا ٍ الگَّای تَسؼِ، اضتغال ٍ... تِ ّای ولی، تشًاهِسیضی ٍ سیاست

ضٌاسی ضٌاسی، سٍاىّای خاغی هاًٌذ جاهؼِاثشگزاسی ػلَم اًساًی هَسد تَجِ لشاس گشفتِ، چگًَگی تأثیشگزاسی سضتِ

ّای وَتاُ ٍ تلٌذهذت سیاسی ٍ سیضیّا، ًْادّا ٍ تشًاهٍِ حمَق تِ ػٌَاى سطَحی اص ػلَم اًساًی دس تؼاهل تا تخص

ی والى التػادی ٍ... هَسد تَجِ ّای ػوشاًی ًاظش تش تَسؼِّای جوؼی، طشحتػادی هاًٌذ ًْادّای لضایی، سساًِال

ّای اثشتخطی ػلَم اًساًی دس جاهؼِ، اسائِ ضذُ ّایی الثتِ تسیاس هحذٍد اص ظشفیتپژٍّطگشاى لشاس گشفتِ ٍ گَضِ

 است.

 


